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भेयी खूऩ राजाऱू, वंलेदनळीर  आणण बालकु शोती. ती प्रत्मेक 
गोष्ट गंबीयतेने घेत अवे आणण त्मात दवुऱमांना न्माम मभऱलनू 
देण्मािी इच्छा अवे. 



जय ततरा काशी अनचुित लाटरं तय ती अिानक यडू रागे.  

 ती ऩािी भरुांभध्मे वगळ्मात रशान शोती. 

 आईने आऩल्मा प्रत्मेक भरुारा एक छोटंवं, गोड नाल ददरं 
शोतं. भेयी, वगळ्मात छोटी शोती ततिी इतय भरुांच्मा तुरनेत  अचधक 
नालं शोती “भान्मा, भानमुवमा, भानमुवना, एनवऩेुमो. 

 ळलेटिं नाल भजेळीय शोतं, ते आईनं ठेलरेरं ऩदशरं नाल शोतं, 
जेव्शा भेयी ऩाऱण्माति शोती.  
 

लेऱ घारलण्मावाठी ततरा ऩु् तकं लािामरा आलडत. 

जेव्शा ती फोर ूआणण िार ूऩण ळकत नव्शती, तेव्शा भेयी वतयंजीलय फवनू 
एकानंतय एक ऩु् तकांिी ऩाने उरटत अवे. 

“शी एक अजफ गोष्ट आशे,” आईने एक ददलव आऩल्मा ऩतीरा वांचगतरं. 
“भी आऩल्मा भानमुवमारा खूऩ रषऩलूवक ऩु् तकांिी ऩानं उरटतांना ऩादशरं 
आशे. एलढंि नाशी तय ती बफना चित्रांच्मा ऩु् तकािी ऩानं वदु्धा उरटते.” 

भग आईने वलिाय केरा, “कदाचित ततरा ऩानं उरटण्मािा आलाज 
आलडत अवेर.” 



भेयी आणण ततिं कुटंुफ ऩोरंडिी याजधानी लायवा भध्मे याशत शोते. 

योज वकाऱी जेव्शा तति ेबाऊ आणण फदशणी ळाऱेत जात तेव्शा भेयी एका 
शयलरेल्मा भरुावायखी वगळ्मा घयात फपयत अवे, आणण भग फठैकीच्मा 
खोरीत जात अवे. 

ततरा फठैकीिी खोरी एक आकऴवक आणण छान जागा लाटत अवे. 

ततरा फठैकीच्मा खोरीतल्मा वगळ्मा गोष्टी आलडत अवत. ऩु् तकांनी 
बयरेरी भांडणी, आणण भशोगनी राकडाऩावनू फनलरेरं डे् क ज्मारा द् खूऩ  
ड़ॉलय शोते. 

 

रार भखभरी वोपा, तनळ्मा बऱुमा यंगाि ेघड्माऱ, फ्रान्वशंु 
आणरेरे फकंभती कऩ आणण प्सरेट्व ज्मांना कधी शात रालण्मािी 
ऩयलानगी नव्शती.एक िाय ऩामांिा वंगभयभयि ेटेफर, आणण एक 
फॎयोभीटय जे लडीर एका खाव ददलळी काऱजीऩलूवक ्लच्छ करून वेट 
कयत अवत.  



 ऩण ततरा  लयिा काििेा कप्सऩा खूऩ आलडत अवे कायण त्मात फकतीतयी 
छोट्मा, यश्मभी ल्तू ठेलरेल्मा शोत्मा. त्मात छोट्मा कािचे्मा नळ्मा, छोटा 
तयाजू, अजफ आणण जदटर उऩकयणं शोती. ज्मांना वभजून घेणं अलघड शोते. 
ततथं काशी अजफ आणण यंगीत दगडांिा वंग्रश शोता. 

काशी दगडांलय तनळ्मा येघा शोत्मा.इतयाभंध्मे छोट्मा गाठी शोत्मा, आणण ते 
तनश्वित िांदीच्मा शोत्मा. काशी दगड ऩायदळवक शोते,जे फपावच्मा तुकड्मां वायखे 
ददवत शोते, काशी वऩलऱे शोते.ऩण भेयीरा वुंदय गुराफी यंगािा दगड आलडामिा.  

भेयी त्मा गंभतीळीय ल्तूंि ेतनयीषण करून थकत नवे. योज ती त्मात नलीन 
काशीतयी ळोधत अवे,  जे ततने आधी फतघतरेरे नवे. ततरा ते फघामरा खूऩ भजा 
मेई. 

एक ददलव लडडरांनी भेयीरा त्मा जादईु कऩाटावभोय उबं अवरेरं ऩादशरं.  
“भी फघतो आशे की तू भाझ े बौततकी  उऩकयणं न्माशाऱते आशे भानमुवमा,“ 

त्मांनी शवत म्शटरे.  
बौततकी  उऩकयण! अच्छा! तय मा वलचित्र ल्तूंच्मा वंग्रशाि ेनाल शे आशे तय! 
लडडरांनी कऩात उघ्द्द्ल्भ आणण भेयीरा वगळ्मा गोष्टींना शात रालण्मािी 

ऩयलानगी ददरी. 
त्मांनी भेयीरा वभजालरं की ते दगड खतनजांि ेनभनेु शोते आणण तो अद्भतु 

गुराफी यंगािा दगड क्लाट्वज शोता, आणण ती यश्मभम ल्तू इरेक्रो्कोऩ शोती . 
 



दवुऱमा ददलळी आईरा भेयीच्मा श्जबेलय एक छोटा दशयव्मा यंगािा 
डाग ददवरा. 

तो कळािा अवेर? एखादा आजाय? आधी तय आई घाफरून 
गेरी.ऩण यश्म रलकयि वभोय आरे.. 

भेयीन ेयडत वांचगतरे की ततने आऩल्मा श्जबेच्मा टोकाने दशयली 
ळाई िाखण्मािा प्रमत्न केरा.  

आई ततच्मालय जोयात ओयडरी आणण भग ततने ततरा एक ग्राव 
दधू प्समामरा ददरे.  

नंतय, लडडरांनी भेयीकड ेदशयव्मा ळाईिी िौकळी केरी. त्मांनी वलिायरे 
की, ततने अवा लेडऩेणा का केरा? भेयीने उत्तय ददरे की दशयव्मा ल्तूच्मा 
फाफत खूऩ काशी भादशत शोते. ततने दशयव्मा ळाईि े“ऩयीषण” कयण्मावाठी 
िाखरे शोते. काशी ल्तूंिा यंग दशयला शोता - आंफा, ऩारक, भटाय इत्मादी. ऩण 
ततरा भाशीत करून घ्द्मामि ेशोते की वगळ्मा दशयव्मा ल्तूंिा ्लाद 
वायखाि आशे का?.  

तति ेलडीर म्शणारे, “व्ला!व्ला!” भग आईकड ेलऱून म्शणारे: “अवं 
लाटतं की आज आऩल्मा भानमुवमाने एक छोटा लसैातनक प्रमोग केरा 
आशे.” 



प्रत्मेक वंध्माकाऱी, अंथरूणालय झोऩण्माऩलूी थोड्मालेऱ वगऱी भरंु 
आणण आईलडीर फठैकीच्मा खोरीत एकत्र मेत.  

 तेव्शा ते  वचित्र ऩु् तकं लाित फकंला भग ळांततेने एखादा खेऱ 
खेऱत अवत. लडीर वदु्धा ऩु् तक लाित फकंला आईळी गप्सऩा भायत.  

आईवदु्धा लाित अवे फकंला वऩमानो लाजलत अवे. ऩण नेशभी ती 
भरुांवाठी िप्सऩरा तमाय कयत अवे. भेयी वाठी कोणतेशी काभ अमोग्म 
नव्शत.े आणण ती िाभड ंकाऩण्मावाठी िांबायािी याऩी आणण 
मळलण्मावाठी वईुिा उऩमोग कवा कयामिा शे ततरा िांगरं भादशत शोतं. 

जेव्शा आई शातोडीने छोटे-छोटे वोनेयी तुकड ेफटुांच्मा 
तऱव्मांना ठोकत अवे तेव्शा भरंु तो आलाज ऐकत. त्मा ठाक-
ठोकीच्मा आलाजात एक वंदेळ रऩरेरा शोता..  

एका वंध्माकाऱी,भोठ्मा वटु्टीच्मा ळलेटच्मा ददलळी, लडडरांनी 
भरुांना वचित्र ऩु् तक लािण्माव आणण खेऱण्माव भनाई केरी. 
त्मा वंध्माकाऱी भरुांना ळाऱेिी ऩु् तके लािरी, खावकरून  

ब्रोन्मा जी लािण्मात खूऩ  कभज़ोय शोती.   



लडडरांनी जुन्मा खोक्माऩावनू लणवभारेि ेभोठभोठे अषयं काऩरी. ऩण 
तयीशी ब्रोन्मािी काशीि प्रगती शोत नव्शती.  

ब्रोन्मान ेएक ऩु् तक उघडरं आणण ते आऩल्मा गुडघ्द्मांलय ठेलनू ती 
गामरच्मालय फवरी. ततने जोयात लािामरा वरुुलात केरी. ती लाितांना 
अडखऱत शोती आणण प्रत्मेक ळब्दालय थांफनू थांफनू अषयं जुऱलत लाित 
शोती.  

भग अिानक ब्रोन्माजलऱ भेयी फवरी आणण ततने अचधयतेने ततच्मा 
शातातरे ऩु् तक खेिरे आणण ततने ऩणूव ऩान लािनू टाकरे. भग ततने ऩढेु 
लािण्मावाठी ऩान उरटरं.   

त्मालेऱी भेयीरा खोरीत ऩणूव ळांतता आशे अवं जाणलरं. ततरा लाटरं की 
ततच्माकड ेवगळ्मांच्मा नजया आशेत. 

“भाझं िकुरं, भरा भाप कया!” ती ओयडरी. “भी शे जाणूनफजुून केरं 
नाशी!” भग ती अिानक यडू रागरी. 

“भी नेशभी ब्रोन्मािी लणवभारा खोक्मात बयामरा भदत कयत अवे,” ती 
यडत म्शणारी, आणण तेव्शाि भी लािामरा मळकरे. लािणं खूऩ वोप्सऩं 
आशे!भरा भाप कया!” 

लडडरांनी आणण आईने ततरा खुळ कयण्मािा प्रमत्न केरा. ते म्शणारे की 
ततने काशी िकुीि ेकेरेरे नाशी, ऩण आईलडीर दोघांि ेएकभत शोते की भेयी 
लािण्मावाठी अजून रशान आशे, ती पक्त िाय लऴाविी शोती, जा्त 
लािल्माने ततिा भेंद ूथकून जाईर. 

त्मांना एक वलरषण  फदु्धीि ेभरु नको शोते.  



त्मा षणाऩावनू आईलडीरानी भेयीच्मा लािण्मालय फंदी 
आणण्मावाठी ततच्मालय नजय ठेलणं वरुु केरं. त्मांनी बाऊ फदशणींना 
अवं कयामरा वांचगतरं. भेयीने लािण्माऩेषा खेऱणे भशत्लाि ेशोते.  

नेशभीि वगळ्मा घयात आलाज घभुत अवे: “फघा भेयी लाित 
आशे!” भग भेयीच्मा शातातून ऩु् तक ओढून घेतरे जाई आणण ततरा 
खेऱण्मावाठी फागेत नेरे जाई. 

ऩण तेव्शाऩावनू भेयीच्मा आईलडडरांना एका छोट्मा भरुीिा 
वतत आलाज मेई जो वलिाये; “आता भी लाि ूळकते का?कृऩमा,भी 
आता लाि ूळकते का?” 

ळलेटी लडडर मा तनत्कऴावरा आरे की भेयीवाठी रशान लमाति 
ळाऱेत जाणं वगळ्मात मोग्म शोईर.ततच्मा फदु्धीरा व्मामाभािी 
गयज आशे.  



तवं तय ती ळाऱेत वगळ्मात छोटी शोती, ऩण तन्वंदेश वगळ्मात 
ितुय शोती. 

त्मा काऱात रुवने भेयीच्मा ऩोरंड देळालय आक्रभण केरं शोतं. 
यमळमाने ऩोरंड श्जंकल्मालय ऩोरंडच्मा ळाऱेत यमळमन इततशाव आणण 
यमळमन बाऴा मळकलण्मािी वक्ती केरी. 

नेशभी एक खूऩ भतरफी  इं्ऩेक्टय ळाऱेत मेत अवे. ळाऱेत इन््ऩेक्टय 
आल्मािी विूना घंटा लाजलनू ददरी जाई. इन््ऩेक्टय ळाऱेत यमळमन 
इततशावािा अभ्माव तनश्वित कयण्मावाठी मेई.  

 ऩण मळषक गुऩिऩुऩणे भरुांना त्मांच्मा देळािा ऩोरंडिा  

दबुावग्मऩणूव इततशाव ऩण मळकलत अवत. माभऱेु भरंु भ्रमभत शोत 
अवत. ते इततशावातल्मा भशत्लाच्मा तायख्मा आणण नालं वलवरून 
जात. 



ऩण जेव्शा घंटा लाजलनू इन््ऩेक्टय मेण्मािी विूना 
मभऱारी तेव्शा भेयीने कोणत्माशी िकुीमळलाम आणण 
वंकोिामळलाम प्रमवद्ध यमळमन नालं आणण भशत्लाच्मा ततथी 
वांगून वगळ्मांना लािलरं.  

 त्माभऱेु वंतुष्ट शोऊन इन््ऩेक्टय गेरे. ऩण नंतय छोटी 
भेयी वंलेदनळीर आणण बालकू शोऊन यडू रागरी.  

जवजवा काऱ गेरा, भेयीरा प्रत्मेक छोट्मा गोष्टीवाठी यडणे 
मोग्म लाटरं नाशी. ऩण ततिं वलसान मळकण्माि ेप्रेभ कधीि 
फदररे नाशी. 

एका ्लप्सनावायखे ततच्मा लडडरांि ेअद्भतु बौततक उऩकयण 

नेशभी ततच्मा डोक्मात फपयत अवत. 



भग भेयीने बौततकळा्त्रािा अभ्माव केरा आणण ती एक भशान 
लसैातनक झारी. आऩरे ऩती, वऩमये  क्मयूीच्मा फयोफय ततने एक नलीन 
तत्ल ळोधरे - येडडमभ - जे वतत फकयणं, उष्णता आणण एक यश्मभम 
तनऱा प्रकाळ उत्वश्जवत कयत अवे. तो वलवाव्मा ळतकातरा भशान 
लसैातनक ळोधांऩकैी एक आशे. 

वभाप्सत 


